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सूझन बी. अँथनी कोण होत्या? 

५ नोव्हेंबर १८७२ हा राष्ट्राध्यक्ांच्या ननवडणुकीिा
हदवस होता. यमुलमसस एस. गॅ्रन्टआखण होरॅस ग्रीली हे
दोन प्रनतस्पधी होत.े न्ययूॉका मधील रॉिेस्टर येथे मते
एकत्रत्रत करण्यासाठी लोक मतदानपेटी जवळ बसले
होत.े रॉिेस्टर मधील परुुष मतदान कें द्रातआल,े त्यांनी
मतपत्रत्रका भरलीआखण ती मतपेटीत टाकली. हे सवा
नेहमीप्रमाणेि िालू होत.े 

परंत,ु काळा पोशाि घातलेल्या एक मध्यमवयीन
महहला दाराशी उभ्या होत्या. त्यांना सवाजणओळित
होत.े त्या होत्या सझून बी. अथँनी, महहलाचं्या
हक्कांसाठी लढणाऱ्या अमेररकेतील सवाात मोठ्या नेत्या. 
त्या आपल्या तीन बहहणींना सोबत घेऊनआल्या होत्या. 
त्यांना मतदान करावयािे होत.े 



१८७२ साली न्ययूॉका मध्ये महहलांना मतदानािा हक्क
नव्हता. काही वेळा ववरोध दशावण्यासाठी महहला मतदान
पत्रत्रका भरत असत. परंतु ही मते मोजली जात नसत. या
वषी सझूनने स्वतः मत द्यायिे ठरवले होत.े आतापयतं
त्यांनी कधी मतदान केले नव्हते कारण त्यािंा बहुतके वेळ
देशभर प्रवास करण्यातआखण भाषणे देण्यात जात
असल्याने त्या एिाद्या गावात रहहवासी असल्यािे मसद्ध
करण्याइतका काळ एकाि हठकाणी राहत नव्हत्या. परंतु या
वषी तसे नव्हत.े 

सझून यांनी मतपत्रत्रका माचगतली. अमेररकेिी
नागररक या नात्याने त्यांना मतदानािा हक्क होता. 
अमेररकेच्या राज्यघटनेच्या िौदाव्या दरुुस्तीिी एक प्रत
त्या घेऊनआल्या होत्या. त्यानसुार नागररकांना मतदानािा
हक्क बहाल करण्यातआला होता. त्यािबरोबर त्यानंी
न्ययूॉका राज्याच्या घटनेिी एक प्रतही सोबतआणली होती. 

परंतु सझून यांिे म्हणणे योग्य नाही असे सवा परुुषांिे
मत होत.े िौदाव्या दरुुस्तीनसुार केवळ सवा परुुषांनाि
मतदानािा हक्क ममळालाआहे असे त्यांिे मत होत.े सझून
यांनी त्यांच्या नजरेला नजर मभडवली. त्याचं्या कारककदीत
त्या अनेक चिडलेल्या जमावांना सामोऱ्या गेल्या होत्या; 
त्यांच्यावर कुजकी अडंी आखण टोमॅटो देिील फेकण्यात
आले होत.े 



त्यांच्या प्रनतमा रस्त्यावरून फरफटत नेऊन त्यािंे दहनही
करण्यातआले होते – आखण हे सवा केवळ त्या समान हक्कािंी मागणी
करत होत्या म्हणून. या परुुषांना सझून यांिा सामना करणे शक्य
नव्हत.े त्यांनी त्यांना व त्यांच्या बहहणींना मतदान करू हदल.े 

सझूनना अनतशयआनदं झाला. 
परंत,ु तीनआठवड्यानतंर त्या घरी हदवाणिान्यात बसलेल्या

असताना त्यांच्या दारावर थाप पडली. ते पोलीस उपायकु्त होते आखण
त्यांना अटक करण्यासाठी आले होत.े बेड्या घालण्यासाठी सझून यांनी
आपले हात पढेु केल.े 

अमेररकी सरकारला त्यांच्याशी सामना करायिा असेल, तर
त्यासाठी त्या तयार होत्या. 



प्रकरण १

क्वेकर पंथीय मुलगी

सझून बी. अथँनी या सात मलुांपकैी दसुऱ्या होत्या. 
त्यांना िार बहहणी आखण दोन भाऊ होत.े १५ फेब्रुवुारी १८२०
साली त्यांिा जन्मझाला होता. त्यांिे वडील डॅननएल हे
क्वेकर पथंािे अनयुायी होत.े त्यांिी आई ल्यसुी त्यांच्या
वववाहापयतं बॅप्टटस्ट पथंात वाढल्या होत्या. क्वेकर
पथंीयांना नाि-गाणे, छानछोकीिे कपडे ककंवा दारूआवडत
नस,े परंतु मलुांप्रमाणेि मलुींनाही मशक्ण हदले पाहहजे
यावर त्यांिा ववश्वास होता. म्हणून सझून प्रमाणेि गलेुमा, 
हॅना आखण मेरी यांना आखण त्यांिे भाऊ डॅननयल, आखण
जेकब उफा मेररट यांनाही मशक्ण देण्यातआले. (एमलझा
नावािी सझूनिी बहीण दोन वषांिी असतानाि मरण
पावली होती.) 

वयाच्या सहाव्या वषांपयतं सझून मॅसॅच्यसेुट्स
प्रांतातील ऍडम्स येथे रहात अस.े त्यानतंर हे कुटंुब
बॅटनप्व्हल येथे गेले, नतच्या वडडलांनी तथेे एक चगरणी सरुु
केली. 



एक हदवस सझून शाळेतनू घरी आली ती रागाति. 

नतच्या वगाातील मलुग्यांना मोठे भागाकार मशकवत होत.े 

नतलाही तसा भागाकार मशकायिा आहे असे नतने
म्हटल्यावर मशक्कांनी सांचगतले की मलुींना असे
भागाकार मशकण्यािी काहीि गरज नव्हती. 

म्हणून मग डॅननएल अथँनी यांनी स्वतःि घरी एक
शाळा उघडली. नतथे मलुींनाही मलुांप्रमाणेि मशक्ण ममळे. 

सझूनला शाळाआवडत अस.े एिादे हदवशी
वडडलांच्या चगरणीतील कामगारआजारी असेल, तर
वडडलांच्या चगरणीत काम करणे देिील नतला आवडत अस.े 

ववशषेतः स्वतः पसैे कमावणे नतला फारआवडे - दोन
आठवड्याच्या कामािे नतला तीन डॉलर ममळत असत! 

स्वतःच्या कमाईतनू नतने आपल्या आईसाठी सहा कपबशा
ववकत घेतल्या होत्या. 

पणकाही वेळा चगरणीतील घटनांमळेु सझून
कोड्यात पडत असे. एक हदवस नतने नतच्या वडडलांना
सांचगतले की सॅली ऍन हयात या कामगार महहलेला नतिे
वररष्ट्ठ असलेल्या एमलजा यांच्यापेक्ा कापड ववणण्यािी
अचधक माहहती होती. मग नतलाि का ‘बॉस’ केले नाही?  

नतच्या वडडलांनी उत्तर हदल,े “चगरणीत एक महहला
मकुादम असनू िालणार नाही.” 



सझूनने वडडलांिे म्हणणे ऐकले िरे, पण नतला काही
ते पटले नाही. एिादी महहला परुुषांप्रमाणेि एक िांगली
वररष्ट्ठ का नाही बनू शकत? 

सधं्याकाळी शाळाआखणकाम झाल्यावर हे कुटंुब
हदवाणिान्यात अनेक तास मजेत घालवत अस.े त्या
काळातील महत्त्वाच्या घटनांमध्ये रस घेण्यास डॅननएल
आपल्या मलुांना नेहमी प्रोत्साहन देत असत. त्यापकैी एक
ववषय होता, दारू तयार करण्यावर आखण मद्यपान
करण्यावर बदंी आणणे. दसुरा होता गलुामचगरीिी प्रथा
नाहीशी करणे. 

१५ वषांिी झाल्यावर सझून वडडलांच्या शाळेतील
लहान मलुांना मशकवू लागली. त्यानतंर दोन वषांनी ती
ईस्टन नावाच्या जवळच्या शहरातील एका कुटंुबात राहून
त्यांच्या मलुांना मलहायला व वािायला मशकवू लागली. 
मशकवणे झाल्यावर ती घरकामातही मदत करत असे. 



आपल्या मलुीला मशकणे ककती आवडते हे नतच्या
वडडलांना माहहत होत.े म्हणून त्यांनी सझूनला
पेनमसल्व्हेननयातील हॅममल्टन येथील डडबोरा मलुसन
यांच्या प्स्त्रयांसाठीच्या धाममाक मशक्णससं्थेत
पाठवले. सझूनला ते फारसे आवडत नव्हत.े नतला
आपल्या घरच्यांिी िूप आठवणयेई. 

१८३७ सालच्या आचथाक महामदंीमळेु अमेररकेतील
अनेक व्यवसाय बडुाले त्यात नतच्या वडडलािंी चगरणीही
बडुाली, त्यामळेु सझूनिे या ससं्थेतील वास्तव्य सपंले. 

आता या कुटंुबाकडे पसैे नव्हत.े त्यामळेु त्यांनी घरातील
सामान-समुान ववकायला काढले, त्यात नतने आईला
हदलेल्या कपबशाही होत्या. 

त्यांिे िष्ट्मे आखणआतले कपडे देिील ववकले! 

सझूनच्या वडडलांनी आपल्या मलुांना स्वततं्र होण्यास
मशकवले होत.े आता ती देिील स्वततं्रपणे जगण्यास
मशकलीआहे हे दािवण्यािी वेळआली होती.  ती स्वतः
कामे करूनआपला ििा स्वतः भागवणार होती. 



क्वेकर पंथ
क्वेकर यांनाि ‘ममत्र’ असेही सबंोधले जात,े ही एक

धाममाक िळवळआहे. परमेश्वराने हदलेल्या ‘आतील
प्रकाशा’ नसुार प्रत्येकाने वागावे असे त्यांिे मतआहे. 

अमेररकेतील पहहले क्वेकर पथंीय हे सतराव्या
शतकात इंग्लडं मधूनआले. धमास्वाततं्र्य ममळावे
म्हणून बरेि जणअमेररकेतआल,े परंतु सरुुवातीला 
फक्त ऱ्होडआयलडंआखण पेनमसल्व्हेननया येथेि
त्यांना मान्यता देण्यातआली. ते साधे शतेकरी होते
आखण परमेश्वरािे साप्न्नध्य लाभेल अशा पद्धतीिी
त्यांिी राहणी होती. ते साधेि कपडे वापरतआखण नाि -

गाणे, मद्यपान अशा कायाक्मात भाग घेत नसत. 

अमेररकेतील गलुामचगरी नष्ट्ट करण्यात त्यांिे
मोठे योगदान होत.े क्वेकर पथंीय हे सावाजननकररत्या
गलुामचगरीिा प्रथम ननषधे करणाऱ्या समहूातील एक
होत.े 



प्रकरण २

कनयोहरीमधील सवाात हुशार महहला

न्ययूॉका मधील न्यू रोशले येथील क्वेकर पथंीयांच्या
यनुनस केननया नावाच्या ननवासी शाळेत सझून सहाय्यक
मशक्क म्हणून काम करू लागल्या. त्याकाळी महहलांना
केवळ मशक्षक्केिी नोकरी करण्यासि परवानगी होती. 

काम ममळाल्याने सझूनना
आनदं झाला. वववाहािी कल्पना
त्यांना फारशी पसतं नव्हती. त्यांिी
बहीण गलेुमा हहिे स्थाननक
न्यायाधीशांच्या मलुाशी म्हणजे
ऍरन मॅक्लीन यांच्याशी
लग्न ठरल्यानतंर नतिा
सझूनशी काहीि सपंका
राहहला नाही. 

नतिी पत्रहेी येईनात. जणू काही त्यांिी बहीण अदृश्यि
झाली होती. ही भीती व्यक्त करण्यासाठी सझूनने ऍरनना पत्र
पाठवले. “माझ्या मनातील बोलनू दािवण्यासाठी, सिु-दःुिे
सांगण्यासाठी माझी प्रेमळ बहीणआता उरली नाही.” ऍरन यांिे
उत्तर काही हदलासादायक नव्हत.े त्यांनी मलहहले होत:े “बहीण
आखणभावामळेु त्यांच्या लायकीपेक्ा दटुपट त्रासि होतो.” 



ऍरनने त्याच्या भावी मेहुणीिी केवळ थट्टा केली
होती. परंतु सझूनसाठी ती ववनोदािी बाब नव्हती. 
गलेुमािे एकदा लग्न झाले की नतला कशावरही मालकी
हक्क सांगता येणार नव्हता ककंवा स्वतः होऊन कोणता
करारही करता येणार नव्हता. नतच्या आयषु्ट्यातील
प्रत्येक महत्त्वाच्या ननणायात नतच्या पतीिा शब्द
अिेरिा असणार होता. त्याकाळच्या कायद्यानसुार
एक पत्नी आपल्या पतीला घटस्फोटही देऊ शकत नस.े 

सझूनना ही एक प्रकारिी गलुामचगरीि वाटत होती. 

बहुतके प्स्त्रयांना पत्नी आखणआईअसण्यािेरीज
ननराळ्या आयषु्ट्यािी कल्पनाही करता येत नस.े सझून
यांच्या बहहणीिे, हॅनािे, लग्न ठरले तवे्हा लग्नाच्या
तयारीसाठी सझून घरी आल्या. त्यानतंर त्यानंी
न्ययूॉका मधील कनयोहरी इथे मशक्षक्केिी नवी नोकरी
स्वीकारली. सझूनआपले काका जोशआु व नतंर िुलत
बहीण मागाारेट यांच्या सोबत राहू लागल्या. सझून व
मागाारेट यांिी छान मतै्री जुळली. सझूनच्या वडडलांिे
आता िांगले िालले होते म्हणूनआता घरी पसैे
पाठवायिी गरज नव्हती. त्यांनी स्वतःसाठी पांढऱ्या
रंगािी रेशमी हॅट आखण हात गरम राहण्यासाठी
कोल््याच्या केसाळ कातडीिे हातमोजे घेतले. 

इतकेि नाही, तर त्या त्यांच्या आयषु्ट्यातील
पहहल्या नतृ्यालाही गेल्या. क्वेकर पथंीयांच्या काही
प्रथा आता त्यांनी मागे सोडल्या होत्या. 



परंतु क्वेकर पथंीयाचं्या
मद्यपानबदंी आखण
गलुामचगरीला ववरोध या कल्पना
मात्र सोडल्या नव्हत्या. 
मशकवण्यापेक्ा यासाठीच्या
राजकीय िळवळींमध्ये त्यानंा
आता अचधक रस वाटू लागला
होता. वडील भेटायलाआललेे
त्यांना अनतशयआवडतअसे. ते
दोघे ममळून त्यांच्या ज्या
नातवेाईकांिा अद्यापही
गलुामचगरीला पाहठंबा होता, 
त्यांच्याशी गलुामचगरी नष्ट्ट
करण्याबाबत वाद घालत. त्या
म्हणतअसत, “हे लोक
आपल्याला ‘वेडे हटवादी’ 
म्हणतात, पण लवकरि त्यािंा
मिूापणा त्यांच्या लक्ात येईल.” 

१ मािा १८४९ रोजी सझून यांनी आपले पहहले सावाजननक
भाषण केल.े त्यावेळी दोनशे लोक उपप्स्थत होत.े 

‘मद्यपानववरोधी कन्या’ नावाच्या, नशाआणणाऱ्या पेयांना
ववरोध करणाऱ्या महहला सघंटनेने ते आयोप्जत केले होत.े 

केवळ मद्यपानास बदंी एवढेि त्यांिे ध्येय नव्हत,े तर
मद्यपींच्या पत्नींना ते मदतही करत. 



एिाद्या माणसाने घरातले सवा पसैे मद्यपानावर ििा
केले ककंवा घरच्यांना मारहाण केली, तरी बाई काहीि करू
शकत नसे. परुुष हे घरातील कते मानले जात. म्हणून
त्यांच्या मलुांिे भववतव्य धोक्यातआले तरी देिील सवा
सत्ता त्यांच्याकडिे होती. 

आपल्या पहहल्याि भाषणात सझून यांनी महहलांना
आवाहन केल.े “सधुारणेिाआग्रह कोणी धरायला हवा? 

ज्यांच्यावर सवााचधक अन्याय होतो त्या महहलांनीि नको
का…?” दसुऱ्या हदवशी सवाजण म्हणू लागले की, ‘ममस
अथँनी या कनयोहरीतील सवााचधक हुशार महहलाआहेत.” 

सझून यांच्या या भाषणाने त्या प्जतक्या िुश झाल्या
होत्या, नततक्याि त्या अिानक द:ुिात बडूुन गेल्या कारण
त्यांिी िुलत बहीण मागाारेट बाळाला जन्म हदल्यानतंर
अिानक मरण पावली. 

मागाारेटच्या मतृ्यनूतंर सझूनआपल्या न्ययूॉका मधील
रॉिेस्टरच्या नव्या घरी परतआल्या. घर बऱ्याि वेळा
वडडलांच्या ममत्रांनी भरलेले असे. पवूााश्रमीिे गलुामआखण
गलुामचगरीिे कट्टर ववरोधक फे्रडररक डग्लस
यांच्यासारख्या राजकीय सधुारकांिा त्यात समावेश अस.े 

रॉिेस्टरच्या घरी असताना जुलै १८४८ मध्ये
न्ययूॉका मधील सेनेका फॉल्स येथे झालेल्या एका
पररषदेिी त्यांना माहहती ममळाली. ही पररषद
महहलांच्या हक्कांसबंधंी होती. तथेे प्स्त्रया आखण
परुुषांनी महहलांसाठी अचधक कायदेशीर हक्क, 

मतदानािा अचधकार यासारख्या धक्कादायक बाबींिी
ििाा केली होती. 



या पररषदेत महहला प्रथमि
परुुषांसमोर भाषण करण्यासाठी पढेु
आल्या. त्याकाळी हे सवा नवीनि
होत.े 

महहलाआपल्या हक्कांसाठी
झगडतीलअशी कल्पनाही सझून
यांनी कधी केली नव्हती. क्वकेर
पथंाच्या मशकवणीत मोठ्या झाल्या
असल्या, तरी त्यांनी स्वतः मतदान
करण्यािा वविारही केला नव्हता. 
महहला हक्कांववषयीच्या या
पररषदेबद्दल त्यांना अचधक
जाणून घ्यायिे होत.े 



फे्रडररक डग्लस
फे्रडररक डग्लस हे मेरीलँडमध्ये गलुाम म्हणून जन्मालाआले होत.े 

त्यांच्या मालकांच्या पत्नीच्या मदतीने त्यांना अक्रओळिझाली व ते
स्वतःि प्रयत्नपवूाक वािायला मशकले.  त्यानतंर त्यानंी इतर
गलुामांनाही गटुतपणे वािायला मशकवल.े 

१८३८ साली, ते स्वततं्र असल्यािी िोटी कागदपत्रे सादर करून
कफलाडपे्ल्फयाला जाणाऱ्या एका आगगाडीतनू िलाशाच्या वेशात प्रवास
करून त्यांनी आपली सटुका करून घेतली. गलुामचगरी ववरोधातील एका
भाषणात त्यांना पढेु येऊन बोलण्यािी ववनतंी करण्यातआली. त्यांिे
भाषण इतके िांगले झाले की गलुामचगरी नष्ट्ट करण्याच्या िळवळीिे
नेततृ्व करण्यासाठी लोकांनी त्यांना प्रोत्साहन हदले. 

१८४५ साली त्यांनी आपलेआत्मिररत्र प्रकामशत केल.े 

ते सवााचधक िपािे पसु्तक ठरले. एक कृष्ट्णवणीय व्यक्ती
इतके सरेुि कसे मलहू शकेल अशी काहींना शकंा आली. 

गलुामचगरी नेमकी कशी होती यािा उत्तम वतृ्तांत
म्हणून हे पसु्तकआजही वािले जात.े १८४८ साली सेनेका
फॉल्स येथील महहलांच्या हक्कांसबंधंीच्या पररषदेस हजर
राहहलेले ते आकफ्रकी वशंािे एकमेव अमेररकन व्यक्ती
होत.े 



प्रकरण ३

न्या ममत्र-मैत्रत्रणी

१८५० साली सझून रॉिेस्टर मधील भमूमगत रेल्वेमध्ये
काम करत होत्या. भमूमगत रेल्वे हे दक्षक्णेकडील गलुामांना
उत्तरेकडील गलुामचगरी नष्ट्ट केलेल्या राज्यातं गटुतपणे
नेऊन मकु्त करणाऱ्या लोकांनी तयार केलेले एक जाळेि
होत.े त्या वषी त्यांनी न्ययूॉका राज्यातील मसरॅक्यजू येथील
गलुामचगरी ववरोधातील एका सभेला उपप्स्थती लावली. 
आता गलुामचगरीबाबत सवात्र ििाा सरुु झाली होती. 

ववल्वयम लॉइड गॅररसन

१८०५ साली जन्मझालेले
ववल्यम लॉइड गॅररसन यानंा, 
त्यांच्या वडडलांनी कुटंुबािा
त्याग केल्यामळेु, त्याचं्या आईने
एकटीनेि वाढवले. लहानपणीि
त्यांनी ‘न्यबूरीपोटा हेरल्ड’ या
वतृ्तपत्रात उमेदवारी केली. 
कालांतराने ते प्रकाशकझाले
आखणगलुामचगरी ववरोधात
भाषणे करताना त्यांनी देशभर
प्रवास केला. 

‘न्यू इंग्लडं गलुामचगरी
ववरोधी ससं्थेिी’ त्यानंी
स्थापना केली, तसेि ‘मलबरेटर’ 

नावािे गलुामचगरी ववरोधी
वतृ्तपत्रही सरुु केले. यादवी
यदु्धानतंर अिेर गलुामचगरी
नष्ट्ट झाल्यावर महहलांच्या व
कृष्ट्णवणीयांच्या कायदेशीर
हक्कांसाठी लेि मलहून व
भाषणे करून त्यांनी जनजागतृी
केली. १८७९ साली त्यांिा मतृ्यू
झाला. 

१८५० सालच्या पलायन केलले्या
गलुामांच्या सदंभाातील
कायद्यानसुार गलुामांच्या मालकाला
आपल्याकडील पळून गेलेला गलुाम
जरी गलुामचगरी नष्ट्ट केलेल्या प्रांतात
सापडला, तरी त्याला पकडूनआणता
येत अस.े या सभेत सझून यांना
ववल्यम लॉइड गॅररसनआखणजॉजा
थॉमसन यांच्यासारख्या आघाडीच्या
गलुामचगरी ववरोधकांिी भाषणे
ऐकता आली. 



या सभेनतंर, ‘द मलली’ या गलुामचगरी ववरोधी
वतृ्तपत्राच्या सपंादक असणाऱ्या अमेमलया ब्लमूर या सझून
यांच्या मतै्रत्रणीने त्यांना सेनेका फॉल्स येथे येण्यािे
आमतं्रण हदल.े एक हदवस रस्त्यातनू जाताना अमेमलया
यांनी त्यांिी मतै्रीण एमलझाबेथ कॅडी स्टेन्टन यांिी
सझूनशीओळिकरून हदली. एमलझाबेथ यांिा महहला
हक्कववषयक पररषदआयोप्जत करण्यात मोठा वाटा होता. 
त्या हदवशी एमलझाबेथ यांना बोलण्यासाठी फारसा वेळ
नव्हता - गॅररसनआखणथॉमसन त्यांच्या घरी पाहुणे
म्हणून राहण्यासाठी आले होते आखण त्यािंी तीन लहान
मलेु त्या नसताना घरी काय गोंधळ घालतील यािी त्यांना
काळजी होती. परंतु त्या लहानशा भेटीतही त्यािंे
एकमेकींबद्दल फार िांगले मत झाल.े एमलझाबेथ यांिा
पेहराव देिील छाप पडण्यासारिा होता. त्यानंी आखण
अमेमलया यांनी पॅन्टवर घातलेले स्कटा ककंचित
गडुघ्यािालीआलेले होत.े या नव्या तऱ्हेच्या कपड्यांना
अमेमलया यांच्या नावावरून पढेु ‘ब्लमूर’ असे नाव ममळाल.े 

हा पोशाि त्याकाळी धक्कादायक होता. 

काही महहन्यांनी, जानेवारी १८५२ मध्ये एमलझाबेथ
अल्बनीमध्ये मद्यपानववरोधी मलुांच्या एका बठैकीला
गेल्या. 



त्या ‘मद्यपान ववरोधी कन्या’ या सघंटनेच्या इतर
महहलांसोबत बसल्या होत्या. काही वेळ परुुषांनी केलेली भाषणे
ऐकून सझून देिील बोलण्यासाठी उभ्या राहहल्या.  

“भचगनींना बोलण्यासाठी बोलावले नसनू त्यांनी
केवळ ऐकावे आखण मशकाव,े” असे त्यांना सागंण्यातआल.े 



सझूनना इतका रागआला की त्या
सभागहृातनू बाहेर पडल्या. काय घडले हे सवा
त्यांनी आपली नवी मतै्रीण एमलझाबेथ कॅडी
स्टेन्टन यांना सांचगतले. आपणआपला
स्वतःिा एक गट स्थापन करावा या सझून
यांच्या मताशी एमलझाबेथही सहमत होत्या. 
सझून यांनी न्ययूॉका राज्य मद्यपानववरोधी
महहला सघंटना सरुु केली व एमलझाबथे त्याच्या
अध्यक् झाल्या. एमलझाबेथ भाषण करायला
आल्या तवे्हा त्यांनी ब्लमूर घातल्या होत्या
इतकेि नव्हे, तर केसहीआिूड कापले होत!े 

एमलझाबेथ यांिा सझून यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. 
महहलांना हक्क ममळाल्यािेरीज त्या राज्यातील
कायद्यांवर प्रभाव टाकू शकणार नाहीत हे सझून यांच्या
लक्ात येऊ लागले होत.े महहलांना मतदानािा हक्क
ममळावा यासाठी त्या भाषणे देऊ लागल्या. आता त्या सदु्धा
ब्लमूर घालू लागल्या होत्या. जून १८५३ मध्ये एमलझाबेथ व
सझून यांनी सरुु केलेल्या सघंटनेला एक वषा झाल्याननममत्त
त्यांनी एक समारंभ केला. एमलझाबेथ यांनी महहलांच्या
हक्कांसबंधंी भाषण केले आखण त्यात महहलानंा
घटस्फोटािा हक्क ममळावा अशीही मागणी केली.  

या भाषणानतंर त्यांच्या सघंटनेत परुुषांना पदाचधकारी
करावे ककंवा कसे याबद्दल मतदान घेण्यातआले. 

एमलझाबेथ व सझून यांिा या कल्पनेला पाहठंबा होता. 
प्स्त्रया व परुुष यांना एकत्र काम करता येईल असे त्यांिे मत
होत.े त्यांना हवे असलेले महहलांच्या सदंभाातील बदल सपंणूा
समाजासाठी फायद्यािे ठरणार होत.े म्हणून परुुषांना
पदाचधकारी होण्यािे अचधकार देण्यात आल.े 

त्यानतंर ताबडतोब, हजर असलेल्या परुुषांनी काही
महहलांच्या मदतीने एमलझाबेथ यांना अध्यक् पदावरून
हटवल.े सघंटनेिे नावही त्यांनी ‘पीपल्स लीग’ (जनता
सघंटना) असे बदललेआखणमहहलांच्या हक्कांना असलेला
पाहठंबा काढून घेतला! 



सझून अनतशय सतंापल्या. त्यांनी स्थापन केलेली
सघंटना महहला हक्कांना पाहठंबा देत नाही यावर त्यांिा
ववश्वासि बसेना! मग एमलझाबेथनी त्यांिी समजूत
काढली. “हे बघ सझून,” त्या म्हणाल्या, “आता जे झाले
ते ववसरून जाऊया… आपल्याला याहूनही इतर अनेक
मोठ्या कारणांसाठी लढायिे आहे.”

प्रकरण ४

मी तुझ्या पाठीशी राहीन

२५ डडसेंबर १८५४ रोजी सझून राज्यभर भाषणांिा
दौरा करण्यासाठीआपल्या रॉिेस्टरमधील घरातनू बाहेर
पडल्या. िार महहन्यात न्ययूॉका राज्यातील सवा ५४
ववभागात भाषणे देण्यािे त्यांनी ठरवले होत.े वववाहहत
महहलांना मालमते्तिा हक्क ममळावा असे त्या भाषणातनू
सांगत. आता त्या ब्लमूर घालत नव्हत्या. 



काही वेळा लोक केवळ त्या ब्लमूर घालतात म्हणून त्यांिी
खिल्ली उडवत असत. एमलझाबेथनी त्यांना ब्लमूर
घालण्यापासनू परावतृ्त केले. 

कडक थंडीच्या हदवसात न्ययूॉका राज्यात प्रवास करणे सोपे
नव्हत.े प्रवासात त्यांना क्वेकर पथंािे एक गहृस्थ भेटले आखण
त्यांनी त्यांच्या आमलशान घोडागाडीतनू सझूनना प्रवासाला
नेण्यािी तयारी दशावली. प्रवासात असताना त्यािंे पाय गरम
ठेवण्यासाठी ते लाकडािे ओंडके गरम करत असतआखणसझून
यांिे भाषण होईपयतं सभागहृाबाहेर थांबत असत. 

ही सोय झाल्याने सझून िुश होत्या – पण मग
त्यांच्या लक्ातआले की त्या गहृस्थांना त्यांच्याशी वववाह
करायिा होता! त्यांनी आपलेआयषु्ट्यभरािे काम थांबवावे
इतकेि नव्हे, तर ते त्यांना ‘प्रौढ कुमारी’ होण्यापासनू
वािवत होते असाही त्यांना ववश्वास वाटत होता! (१८५०
च्या काळात ‘प्रौढ कुमारी’ म्हणून एकटीने जगणे यासारिे
दसुरे दःुि नाही असे बहुतके लोकांिे मत होत!े)  सझून
यांनी हा लग्नािा प्रस्ताव नाकारला. 

त्यांच्या धकाधकीच्या कायाक्मामळेु सझून यांिी पाठ
अनतशय दिुत अस,े पण त्यांनी काम थांबवले नाही. 
त्यांच्या ििाािा त्या काटेकोरपणे हहशोब ठेवत असत. 

त्यांिे भाषण ऐकण्यासाठी आलेले लोक त्यानंा २५ सेंट
अशी फी देत असत, तवेढीि त्यांिी कमाई होती. 

न्ययूॉका राज्यात प्रवास करताना सझून गलेुमाआखण
हॅना या आपल्या वववाहहत बहहणींना भेटल्या. आपली
बहीण जे काम करते त्यािा त्यांना अमभमान होता. 
त्यांच्याकडे गेल्या असताना सझून यांच्या लक्ातआले की
एक पत्नी आखण माता असण्यािे आयषु्ट्य हे त्यानंा
मानवणारे नव्हत.े कनयोहरी येथे भाषण करण्यासाठीही
त्या गेल्या. नतथे त्यांना जोशआुकाकाआखणअनेक जुन्या
ममत्र-मतै्रत्रणी भेटल्या. 



त्यांच्या पवूीच्या शाळेतील मशक्कांनी त्यांनी परत
शाळेत यावे यासाठी प्रयत्न केला, पण त्यािंे काका
म्हणाले, “नाही!” कोणीही मशकवू शकेल,  पण सझून
यांिे िरे काया होत,े “कायद्यासबंधंी लोकांना वविार
करायला लावणेआखण त्यासाठी जनजागतृी करणे.” 

त्या काही हदवसआरामकरण्यासाठी कुटंुबात परत
आल्या.  त्यांिी बहीण मेरी आता मशक्षक्का झाली होती. 
त्यांिा भाऊ मेररट हा जॉन ब्रुाऊन नावाच्या गलुामचगरी
ववरोधी नेत्याबरोबर काम करायला कॅन्सस मध्ये
जाण्याच्या वविारात होता. 

गलुामचगरी ववरोधातील ससं्थेत
सझून यांनी काम करायला सरुुवात केली. 
मशक्कांच्या पररषदेतही त्या महहलांिे
हक्क व गलुामचगरी नष्ट्ट करण्याबाबतिे
आपले वविार मांडत. १८५७ साली न्ययूॉका
राज्यातील मशक्कांच्या पररषदेत त्यांनी
अशी मागणी केली की गोऱ्या व काळ्या
मलुांनी एकाि शाळेत मशकाव,े याने
सवांनाि त्याकाळी धक्का बसला. सझून
आणिी असेही म्हणाल्या की या शाळेत
मलुगे व मलुी यांनी एकत्रि मशकावे. 

१८६० साली सझून व
एमलझाबेथ यांना एक मोठे यश
ममळाले. त्या दोघींच्या
प्रयत्नामळेु न्ययूॉका राज्याने
वववाहहत महहलांना मालमते्तिा
आखणआपल्या स्वतःच्या नावाने
व्यवसाय करण्यािा हक्क बहाल
केला. 

अब्रुाहम मलकंन



१८६१ साली अब्रुाहम मलकंन अध्यक् म्हणून ननवडून
आल्यापासनू सझून यांनी आपल्या गलुामचगरी ववरोधी िळवळीत
अचधक जोमाने काम करण्यास सरुुवात केली. त्यावळेी स्वतः
मलकंन जरी गलुामचगरीच्या प्रथेववरुद्ध होत,े तरीही त्यांनी
गलुामांच्या मालकांच्या हक्कांिे समथान केल.े गलुामचगरी बदं
करण्याऐवजी ती वाढू देणार नाही असे त्यांनी आश्वासन हदल.े 

गलुामचगरीवर सपंणूा बदंी आखणआकफ्रकन अमेररकन लोकांना
समान हक्क याबाबत कोणताही समझोता करण्यास सझून तयार
नव्हत्या. 

एमलझाबेथ व सझून यांनी भाषणांिा एक दौरा आयोप्जत
केला. सतंापलेल्या जमावांनी प्रत्येक स्टेशनवर त्यांिा घोषणा देऊन
ननषधे केला आखण त्यांच्यावर कुजकी अडंी देिील फेकली.  सझून
यांच्या प्रनतकात्मक पतुळ्यांिी रस्त्यातनू फरफटत ममरवणूक
काढून त्या प्रनतमांिे िौकािौकात दहनही करण्यातआल.े 

न्ययूॉका मधील यहुटका येथे जमलेल्या जमावाने ज्या
हठकाणी गलुामचगरी ववरोधात त्या भाषणकरणार होत्या, तथेे
जाण्यापासनू त्यांना रोिल.े तथेील मेयरनी त्यानंा सरुक्षक्त
हठकाणी नेण्यािी तयारी दशावली. “मला मळुीि भीती वाटत
नाही,” सझून यांनी उत्तर हदल.े “िरे तर तमु्हीि मभत्रे आहात… 

मी तमुच्या मदतीिा चधक्कार करत.े” पण ते त्यानंा बळजबरीने
त्या सभागहृापासनू दरू घेऊन गेले. 

१२ एवप्रल १८६१ रोजी यादवी यदु्धाला सरुुवात झाली. 
देशात यदु्ध िालले असल्याने महहलांच्या हक्कासंाठीिा लढा
तात्परुता थांबवावा असे एमलझाबेथ यांिे मत होत.े सझूनना ते
मान्य नव्हत,े परंतु त्यांनी एमलझाबेथ यांिे म्हणणे मानल.े नतंर
मात्र दोघींनाही या ननणायाने पश्िाताप झाला. 



प्रकरण ५

ववश्वासघात

यदु्धाच्या प्रयत्नात जर महहलांनी सहभाग घेतला, तर
कें द्रािा ववजय झाल्यावर त्यांना त्याननममत्ताने मतदानािा
हक्क बहाल करण्यात येईल असे एमलझाबेथ यानंा वाटत
होत.े सझून यांना मात्र अशी िात्री वाटत नव्हती. १० एवप्रल
१८६२ रोजी त्यांिे मत िरे असल्यािे मसद्ध झाले. न्ययूॉका
राज्याच्या ववधानसभेवरआता महहला हक्क िळवळीिा
दबाव नसल्याने वववाहहत महहलांना मालमते्तिा व
स्वततं्रपणे व्यवसाय करण्यािा हक्क देणाऱ्या
कायद्यातील अनेक तरतदुी रद्द केल्या गेल्या. दोन
वषांपवूीि महहलांना हक्क देणारा हा कायदा पाररत
करण्यातआला होता. सझूननी मलहहले, “जुने कायाकते
झोपलेत हे पाहून तरुण ववरोधकांना िेवआलाआहे.” 

सझून साठी हा एक धडाि होता: आपलेकाम त्यानंी
क्णभरजरी थांबवले, तरी ज्यासाठी लढा िालू होता ते सवा
नाहीसे होण्यािी भीती होती. 

महहला हक्कांसबंधंीच्या लढ्यात जरी
त्यांच्या पदरी ननराशा आली असली, तरी
गलुामचगरी ववरोधात त्या भाषणे देति होत्या. 
नोव्हेंबरच्या सरुुवातीला त्या रॉिेस्टरला
आल्या होत्या. एका रवववारी सकाळी, सझून
आपल्या वडडलांबरोबर अब्रुाहम मलकंनने
नकुत्याि केलेल्या गलुामचगरी वाढू न
देण्याच्या जाहीरनाम्यावर ििाा करत होत्या. 
या जाहीरनाम्यानसुार दक्षक्णेकडील
राज्यातील गलुामांना मकु्त करण्यातआले होत.े अिानक डॅननयल
यांिे पोट अनतशय दिुू लागल.े सझूननी त्यांना अथंरुणावर झोपवले. 
परंत,ु ददैुवाने ते यातनू बरे झाले नाहीतआखण दोनआठवड्यांनी
त्यांिे ननधन झाल.े फे्रडररक डग्लस सारिे अनेक प्रमसद्ध
गलुामचगरीववरोधक त्यांच्या अतं्ययात्रते सहभागी झाले होत.े 



वडडलांच्या मतृ्यनेू सझूनना फार मोठा धक्का बसला. 
वडडलांिा सझूनना मोठाि पाहठंबा होता. आपली बहीण मेरी व
आई यांना आता एकट्याने राहावे लागेल हा वविार त्यांना सहन
होत नव्हता. परंतु त्यांनी आपले काम िालू ठेवावे अशीि
वडडलांिी इच्छा असणार हे देिील त्यांना माहहत होत.े एमलझाबेथ
व सझून यांनी न्ययूॉका मध्ये एक महहला सभाआयोप्जत केली. 
तथेे महहलांनी मतदानाच्या हक्कासाठी, म्हणजे प्रत्येक
नागररकाला - गोरा ककंवा काळा, स्त्री अथवा परुुष - या सवांना
मतदानािा हक्क असावा, यासाठी लढा हदला. 

एवप्रल १८६५ मध्ये यादवी यदु्धािा शवेट झाल्यानतंर
मतदानािा हक्क हा एक महत्त्वािा ववषय बनला. 
ववधानमडंळात (अमेररकेतील काँग्रेसमध्ये) राज्यघटनेत एक
दरुुस्ती सिुवण्यातआली. या दरुुस्तीनसुार कृष्ट्णवणीयांना
मतदानािा हक्क देण्यात येणार होता. जरी सवा नागररकांना
मतदानािा हक्क देण्यात येणार होता, तरी नागररक म्हणजे
‘परुुष’ अशी व्याख्या करण्यातआली होती! अशा प्रकारे
पहहल्यांदाि महहलांना प्रयत्नपवूाक वगळण्यासाठी
राज्यघटनेतील शब्द बदलण्यात येत होत.े 



सझून अनतशय सतंापल्या. गलुामचगरी ववरोधकांनी
कृष्ट्णवणीयांना मतदान करण्यािा हक्क ममळवनू देण्याच्या
िांगल्या कल्पनेिा ववपयाास करून महहलांना त्यातनू वगळले
होत.े १८६६ साली गलुामचगरी ववरोधातील एका सभेत राष्ट्राध्यक्
वेंडले कफमलटस यांनी हा ‘ननग्रोंिा ववजय’ असल्यािे जाहीर केले. 
त्यांच्या मते कृष्ट्णवणीयांच्या मतदानाच्या हक्कात ढवळाढवळ
करून महहलांनी तो आपल्यासाठीही मागणे म्हणजे स्वाथीपणा
होता. एमलझाबेथ यांनी मध्येि उठून म्हटल,े “आकफ्रकन वशंात
केवळ परुुषि असतात असे तमु्हाला वाटते का?” 

सझून व एमलझाबेथ यांनी महहलांना मतदानािा
अचधकार ममळावा यासाठी दहा हजार स्या असलेला एक
अजा ववधानमडंळास सादर केला, परंतु गलुामचगरी
ववरोधकांनी आपला ‘केवळ परुुषांसाठी मतदानािा’ हेका
िालिू ठेवला. न्ययूॉका राज्याच्या ववचधमडंळाने
नागररकांच्या व्याख्येतनू ‘गोरे’ हा शब्द वगळला, परंतु
‘परुुष’ हा शब्द मात्र कायम ठेवला. गलुामचगरी ववरोधी
सघंटनेने आता सझून यांच्याकडे पाठ कफरवली. त्यांनी
मलहहलेली पत्रे वतृ्तपत्रात छापण्यासही त्यांनी नकार हदला. 
“आता दरवाजे कायमिे बदं झाले आहेत,” सझून
म्हणाल्या. 

महहलांनाही मतदानािा अचधकार असावा या
आपल्या मागणीमळेु महहला कृष्ट्णवणीयांना
मतदानापासनू दरू ठेऊ पाहतआहेत असाआरोप
गलुामचगरी ववरोधक त्यांच्याववरुद्ध करू लागल.े 

कृष्ट्णवणीय महहलांना अद्याप एकत्र येऊन मतदानािा
अचधकार मागण्यासाठी सघंटना करण्यािी सधंीि
ममळाली नव्हती. परंत,ु एक कृष्ट्णवणीय महहला मात्र यावर
आवाज उठवत होत्या. सोजनार ट्रुथ म्हणाल्या, “... 

कृष्ट्णवणीय परुुषांच्या मतदानाच्या हक्कासाठी मोठी
िळवळ उभीआहे, पण कृष्ट्णवणीय महहलांच्या
हक्काबाबत मात्र एक शब्दही ऐकू येत नाही. म्हणजे
कृष्ट्णवणीय परुुष त्यांच्या प्स्त्रयांिे मालक बनतील.”



सोजनार ट्रुथ
सोजनार ट्रुथ (इझाबेला बौम्फ्री) यांिा न्ययूॉका राज्यातील

स्वॉटाककल येथे गलुाम म्हणून १७९७ मध्ये जन्म झाला. 
सोकफया या आपल्या तान््या मलुीला घेऊन गलुामचगरीतनू
पळ काढल्यानतंर त्यांनी सोजनार ट्रुथ हे नाव घेतले. नतंर
त्यांना समजले की त्यांच्या मलुािा- पीटरिा - मालकाकडून
छळ केला जात होता. न्यायालयात एका गोऱ्या गहृस्थांना
आव्हान देऊन तो िटला प्जंकणाऱ्या त्या पहहल्याि
कृष्ट्णवणीय महहला होत्या. ओहायो मधील एका महहला हक्क
ववषयक पररषदेत त्यांनी “मी देिील एक महहला नाही का?” हे
प्रमसद्ध भाषण केल.े 

“मी एका परुुषाइतकेि काम करू शकत,े - आखण
ममळेल तवे्हा- त्याच्याइतकेि अन्न िाऊ शकत;े मशवाय
िाबकािे फटकेही िात.े मगमी एक महहला नाही का?” 

यादवी यदु्धाच्या वेळी कें द्रातफे काळ्या सनैनकांिी
भरती करण्यासाठी त्यांनी मदत केली. १८६४ साली त्यांिी
व अब्रुाहम मलकंन यांिी भेट झाली. 

वॊमशगं्टन डीसी मध्ये त्या घोडागाडीतनू मदु्दाम
प्रवास करत असत, कारण कृष्ट्णवणीय प्रवासीदेिील
गोऱ्यांबरोबर प्रवास करू शकतात हे त्यांना दािवनू
द्यायिे होत,े आखण त्यात त्या यशस्वीही झाल्या.  

१८८३ मध्ये त्यांिे ननधन झाल.े 



‘न्ययूॉका हरब्यनू’ िे सपंादक होरॅस ग्रीली हे सझून व त्यांच्या
ममत्रमडंळींिे नवे शत्रू ठरले. ‘हरब्यनू’ हे देशातील अत्यतं महत्त्वाच्या
वतृ्तपत्रांपकैी एक होत.े एके काळी ग्रीली यांनी महहला हक्कांना पाहठंबा
हदला होता. आता मात्र ते केवळ परुुषांना असा हक्क असावा या
मताच्या गलुामचगरी ववरोधकांच्या बाजूिे होत.े महहलांच्या
मतदानाच्या ववरोधातील लेिांनी त्यांिे वतृ्तपत्र भरूनजात होत.े 

ते म्हणायिे, “मला माहहत
असलेल्या िांगल्या महहलांना मत
द्यायिे नाही आहे.” सझून
यांच्याववषयी कोणतीही बातमी न
छापण्यािे त्यांनी आदेश हदल.े 

सामाप्जक घटनांच्या पषृ्ट्ठावर जर
एमलझाबेथ यांच्याववषयी
मलहहण्यािी वेळआलीि, तर ते
त्यांिा उल्लेि ‘श्रीमती हेनरी बी. 
स्टेन्टन’ असा करीत असत. 

दसुऱ्या शब्दात सांगायिे तर ते
त्यांच्या पतीच्या नावानेि त्यांिा
उल्लेि करत. त्यांच्या स्वतःच्या
कामािा ते कधी उल्लेिही करत
नसत. 

सझून व एमलझाबेथ यांच्या लक्ातआले होते की
महहलांना जर समान हक्क ममळवायिे असतील, तर
त्यांना स्वतःलाि त्यासाठी लढा द्यावा लागेल. 

होरॅस ग्रीली



प्रकरण ६

क्रांती

महहला हक्कांववषयी भाषण
करण्यासाठी सझून कॅन्सस येथे
गेल्या होत्या. जॉजा फ्राप्न्सस रेन
देिील त्यांच्याबरोबर गेले होत.े 

सझून यांच्याबरोबर काम
करणाऱ्या ल्यसुी स्टोन नावाच्या
कायाकतीच्या यजमानानंी, 
म्हणजे हेनरी ब्लॅकवेल यानंी, 
रेन यांना पाठवले होत.े रेन हे
लोकशाहीवादी (डमेोकॅ्ट) होत.े 

महहलांच्या मतदानाला जरी
त्यांिा पाहठंबा असला, तरी ते
गलुामचगरीच्या बाजूिे होत.े 

त्यांच्या गलुामचगरी सबंधंीच्या
मतांशी जरी सझून सहमत
नसल्या, तरी महहलांच्या
हक्कांबाबत बोलणारे ते एक
िांगले वक्ते होत.े 

महहलांच्या हक्कांसाठीच्या वतृ्तपत्राला ते आचथाक सहाय्य
करतील, असे रेन यांनी जाहीर केल.े ‘रेव्होल्यशून’ हे एक
साटताहहक असणार होत.े “परुुषांसाठी त्यािंे हक्क, अचधक
काही नाही; महहलांना त्यांिे हक्क, त्यात तडजोड नाही,” असे
त्यांिे घोषवाक्य होत.े सझून या साटताहहकािे व्यवस्थापन
पहात असत. एमलझाबेथ कॅडी स्टेंटन आखण पारकर
वपल्सबरी या सपंादक होत्या. 

जॉजा फ्राप्न्सस रेन



ररपप्ब्लकन- गलुामचगरी समथाक पक्ान-े या सवाािा
ननषधे केला. होरॅस ग्रीली यांनी हे नवे वतृ्तपत्र सरुु होत
असल्यािे ननवेदनही ‘हरब्यनू’ मध्ये छापण्यास नकार हदला. 
‘न्ययूॉका सडंे टाइम्स’ च्या सपंादकांनी म्हटले, की एमलझाबेथ
यांनी आपल्या ‘घरकामाकड’े लक् द्यावे आखण सझून यांना
‘एक िांगला पती आखण गोंडस बाळ’ ममळायला हव!े 

‘द रेव्होल्यशून’ िा पहहला अकं ८ जानेवारी १८६८ रोजी
प्रकामशत झाला. या साटताहहकात सवा प्रकारच्या लेिांना मभुा
होती, इतरत्र ज्यांना बदंी होती असे ववषयही यात असत. यात
एमलझाबेथ यांनी घटस्फोटाच्या अचधक िांगल्या कायद्यािी, 
महहलांसाठी समान वेतनािी आखण महहलांना पॅन्ट
घालण्यािा अचधकार देण्यािी मागणी केली. 

फेब्रुवुारी १८६९ मध्ये मतदानाच्या हक्कािे सरंक्ण
करण्यासाठी ररपप्ब्लकन पक्ाने ववचधमडंळात एक नवीन
दरुुस्ती सिुवली. त्यात म्हटले होते की, “वशं, वणा ककंवा
यापवूी गलुाम असणे” या कारणासाठी मतदानािा हक्क
नाकारला जाऊ नये. 

“ककंवा मलगं” असे ऐकण्यास ममळावे अशी सझून व
नतच्या सहकाऱ्यांिी इच्छा होती. 

परंतु ररपप्ब्लकनानी महहलांिा समावेश करण्यास नकार
हदला. जोपयतं महहलांिा समावेश होत नाही तोपयतं सझून या
दरुुस्तीस मान्यता देणार नव्हत्या. 

सझून व एमलझाबेथ यांनी न्ययूॉका मध्ये एक सभा घेतली
आखण त्यांनी एक नवीन सघंटना स्थापन केली. नतिे नाव होत,े 

‘राष्ट्रीय महहला मतदार सघंटना’. ‘राष्ट्रीय’ हा शब्द त्यांनी
मदु्दामि वापरला होता कारण त्या अमेररकेच्या राज्यघटनेच्या
दरुुस्तीसाठी लढा देत होत्या, ज्यामळेु सवा राज्यातील महहलांना
मतदानािा हक्क ममळाला असता. 

राष्ट्रीय महहला
मतदार संघटना



दरम्यानच्या काळात ल्यसुी स्टोन व इतरांनी
क्लीव्हलँडमधील एका पररषदेत ‘अमेररकन महहला मतदार
सघंटना’ स्थापन केली. राष्ट्रीय स्तरावरील दरुुस्ती ऐवजी या
गटाने प्रत्येक राज्यात मतदानािा हक्क ममळण्यािी मागणी
केली. 

त्यांनी जरी म्हटले की त्या राष्ट्रीय सघंटनेच्या
ववरोधात नव्हत्या, तरीही या िळवळीतील ही फूट
त्यातील सवांच्याि लक्ातआली. ‘अमेररकन’ गटातील
सदस्य अचधक श्रीमतं होते आखण सझूनच्या गटाइतके
सामाप्जक वताणुकीिे ननयम धाब्यावर बसवत नसत. 

सझून व एमलझाबेथ यांिे साटताहहक िालू होते परंतु
त्यांिा आचथाक तोटा होऊ लागला होता. एमलझाबेथ
यांच्या धक्कादायक कल्पनांमळेु जाहहरातदार दरू राहत
होत.े मतदानाच्या िळवळीतीलआणिी एक कायाकत्याा, 
इझाबेल हूकर यांनी त्यांिी प्रमसद्ध लेखिका असणारी
सावत्र बहीण हॅररयट बीिर स्टोव्ह यांना आपले नवीन
पसु्तक ‘रेव्होल्यशून’ मध्ये क्मश: प्रमसद्ध करण्यािी
ववनतंी केली. त्यामळेु नक्कीि जाहहराती ममळाल्या
असत्या. परंतु इझाबेल यांच्या सावत्र बहहणीिी एक अट
होती: या साटताहहकािे नाव बदलनू काहीतरी िांगले
ठेवावे. एमलझाबेथ यांिे मत सझून यांनी वविारल.े 

एमलझाबेथ म्हणाल्या, “.. हे बघ सझून, मला वाटते की ही
एक मोठीि िूक होईल. ‘गलुाबकळी’ सारिे एिादे नाव
नटून थाटून येणाऱ्या महहलांसाठी ठीक असले… पण
आपल्यासाठी… ‘रेव्होल्यशून’ सारिे दसुरे नाव सापडणार
नाही.” 



लेखिकेनेआपला प्रस्ताव मागे घेतला. मे १८७०
मध्ये ‘रेव्होल्यशून’ बदं झाले त्यावेळी त्यांच्यावर
१०,००० डॉलरिे कजा होत.े ते फेडण्यासाठी सझून
भाषणांच्या दौऱ्यावर ननघाल्या. 

प्रकरण ७

काम फते्त

‘राष्ट्रीय’ आखण ‘अमेररकन’ 

महहला मतदार सघंटनेतील
गटांमध्ये पडलेल्या फुटीमळेु
आलेला कडवटपणा अद्याप ताजा
होता. ‘अमेररकन’ सघंटनेने
परुुषांनाही पदाचधकारी नेमले होत.े 

(‘राष्ट्रीय’ सघंटनेला ते मान्य
नव्हत.े) हेनरी वॉडा बीिर हे त्यांिे
पहहले अध्यक् होत.े त्यानंी सवा
महहला मतदार सघंटनांना
‘अमेररकन’ मध्ये एकत्रआणण्यािा
प्रयत्न केला. 

या वेळेपयतं सझून जवळ
जवळ ५० वषांच्या झाल्या होत्या. 
अमेररकेत त्यांिे मोठेि नाव आखण
दबदबा होता. वतृ्तपत्रे त्यानंा
‘नेपोमलयन’ (सपंणूा यरुोप प्जंकणारा
फ्रें ि महाराजा) 

हेनरी वॉडा बीिर



‘त्रबस्माका ’ (जमानी बळकट बनवणारा राजकारणी) 
आखण ‘जनरल’ म्हणतअसत. त्या वषीच्या त्याचं्या
वाढहदवसाच्या समारंभात जमलेल्या ममत्र-मतै्रत्रणींसमोर
भाषण करण्यासाठी त्या उभ्या राहहल्या तवे्हा त्यांच्या
तोंडून शब्दि फुटेना. त्यांनी म्हटल,े “महहला हक्कांना
ववरोध करणारा समदुाय जर समोर असता तर काय
बोलायिे ते मला माहहतआहे.”  आयषु्ट्याच्या या टटटयावर
आपल्या जवळच्या ममत्र-मतै्रत्रणींपेक्ा महहलांच्या

मतदानाला ववरोध करणाऱ्या अनोळिी लोकासंमोर
बोलण्यािी सझून यांना अचधक सवय होती. 

१८७२ सालच्या राष्ट्रीय ननवडणुकीत मत देण्यासाठी
त्या अगदी वेळेत रॉिेस्टरला पोिल्या. मतदान करून
सझून दािवनू देत होत्या की मतदानािा अचधकार
ममळवण्यावर त्यांिा ववश्वास होता. गलेुमा, मेरी आखण
हॅना या त्यांच्या बहहणीही त्यांच्याबरोबर होत्या. त्यांनतर
त्यांनी एमलझाबेथना मलहहले होत,े “पहा, मी तथेे गेले
आखणमतदान करूनआल!े आजसकाळी सात वाजता
ररपप्ब्लकन उमेदवाराला सरळ मत हदले आखण पेटीत
टाकूनआल.े” 



तीनआठवड्यानतंर सझून यांना मतदान केल्याबद्दल
अटक करण्यातआली. त्यांना जामीन देऊ करण्यातआला. 
म्हणजे त्यांिा िटला िालू होण्यापवूी त्या पळून जाणार
नाहीत यािी हमी म्हणून त्यांना काही पसैे भरावे लागणार
होत.े सझून यांनी असे पसैे भरण्यास नकार हदला. परंतु
ज्यांच्याववषयी आपल्यालाआदर वाटतो अशा स्त्रीने तरंुुगात
असणे त्यांिे वकील हेनरी शले्डन यांना सहन होत नव्हत.े जरी
सझून यांच्या तत्वात बसत नसले, तरी शले्डन यानंी
जामीनािी रक्कम भरून सझून यांना तरंुुगातनू बाहेरआणल.े 

१७ जून १८७३ रोजी सझून यांच्यावरील िटला सरुु झाला. 
वॉडा हंट या सहन्यायाधीशासमोर हा िटला िालू झाला. सझून
या एक महहला असल्याने त्या स्वतः न्यायालयात बोलू
शकणार नाहीत असा हंट यांना ववश्वास वाटत होता. 

त्यांच्या वतीने शले्डन यांनी िटला िालवला. त्यानतंर
हंट यांनी आपल्या खिशातनू एक कागद बाहेर काढला. तो
त्यांिा ननकाल होता. सझून यांच्या वककलांना काय म्हणायिे
होते हे ऐकण्यापवूीि त्यांनी आपला ननकाल मलहहला होता. 
सझून यांना दोषी ठरवावे असे त्यांनी ज्यरुींना सांचगतले. 

ज्यरुींिे म्हणणे कायआहे असे शले्डन यांनी वविारण्यािा
प्रयत्न करताि हंट यांनी ज्यरुींिे मत न घेताि त्यांना रजा
हदली. “ननकाल का हदला जाऊ नये याबद्दल कैद्याला काही
म्हणायिे आहे का?” असे त्यांनी वविारले. 

सझूनआपल्या िुिीवरून उठल्या. “मला अनेक गोष्ट्टी
मांडायच्या आहेत,” त्या म्हणाल्या



“आपणन्यायदानािे प्रत्येक महत्त्वािे तत्व पायदळी तडुवले
आहे.” न्यायाधीशांनी सझूनना गटप करण्यािा प्रयत्न केला पण
त्यांनी त्याला दाद हदली नाही. सझून यांिे सवा आरोप ऐकून
घेतल्यानतंर न्यायाधीशांनी त्यांना १०० डॉलरिा दंड ठोठावला. 
“या अयोग्य दंडािा मी एक डॉलर देिील भरणार नाही,” सझून
यांनी जाहीर केल.े “सरकारमध्ये प्रनतननचधत्व नाकारताना
महहलांवर कर लावणे, दंड ठोठावणे त्यांना तरंुुगात डांबनू ठेवणे
आखणफाशी देणे या तमुच्या मनमानी, अयोग्यआखण घटनाबा्य
पद्धतीिा कायद्यािा वापर यांिा ननषधे करून त्याववरुद्धिा
लढा िालिू ठेवण्यािे… ” त्यांनी विन हदले व शवेटी म्हटले की, 
“जुलमुाला ववरोध करणे म्हणजे देवाच्या इच्छेिा मान करणे.”  

“मॅडम, तमु्ही दंड देईपयतं हे न्यायालय तमु्हाला तरंुुगात
टाकण्यािा आदेश देणार नाही,” न्यायाधीशांनी उत्तर हदल.े 

याला काहीि अथा नव्हता! न्यायाधीश सांगत होते की दंड
भरेपयतं ते त्यांना तरंुुगात टाकणार नाहीत. हंट यांना माहहत होते
की त्यांनी जर सझूनना तरंुुगात टाकले नाही, तर दसुरे कोणतहेी
न्यायालय त्यांच्या ननकालािा फेरवविार करणार नाही. अशा
प्रकारे ते सझून यांना मोठ्या न्यायालयात जाण्यापासनू प्रनतबधं
करत होत;े कारण सझून यांना वास्तववक तिे करायिे होत.े 

म्हणून न्यायाधीशांनी ही केस बदं करून टाकली. सझून यांनी
दंडही भरला नाही आखण त्या तरंुुगातही गेल्या नाहीत. 

मतदानाच्या हक्कासाठी त्यांना वररष्ट्ठ न्यायालयात दावाही
दािल करताआला नाही. 

सझून यांच्यावरील
िटल्यामळेु महहलाचं्या
मतदानािा प्रश्न
वतृ्तपत्रांच्या पहहल्या
पानावर झळकू लागला.  
हा एक ववजयि होता. 
परंतु सझूनना मात्र
त्यािा आनदं घेता
आला नाही. 



त्यांिी बहीण गलेुमा क्यरोगाने आजारी झाल्या. 
त्यांच्या अिेरच्या हदवसापयतं सझून, हॅना आखणमेरी
यांनी त्यांिी काळजी घेतली. 

प्रकरण ८ 

नवी आ्हाने

१८७६ साली अमेररकेने आपली शताब्दी साजरी केली. 
कफलाडपे्ल्फया मधील स्थाननक कायाक्मात महहलांच्या
हक्कािा जाहीरनामा ‘राष्ट्रीय सघंटनेला’ माडूं देण्यािी सझून
यांनी ववनतंी केली. आयोजकांनी त्यास नकार हदला. राष्ट्रीय
सघंटनेने त्यांच्या काही सदस्यांना मिंावर बसता यावे यासाठी
काही थोडी नतककटे ममळवली होती. ‘स्वराज्यािा जाहीरनामा’ 
वािला जात असताना सझून तो शांतपणे ऐकत होत्या. सझून यांना आता प्रवास करण्यािी मळुीि इच्छा

नव्हती. परंतु ‘रेव्होल्यशून’ साटताहहकािे मोठे कजा
त्यांच्या डोक्यावर होत.े म्हणून त्यांनी आपला
भाषणाच्या दौऱ्यािा कायाक्म परत सरुु केला. 



त्यानतंर सझून उभ्या राहहल्या आखण महहलांिा
जाहीरनामा वािण्यास सरुुवात केली. ते पाहून
आयोजकांिा िेहरा पांढरा फटक पडला. 

कायाक्मासाठी जमलेल्या प्रेक्कांना तो कायाक्मािा
एक भागआहे असेि वाटल.े 



महहलांनी प्रेक्कांना जाहीरनाम्याच्या प्रनत देिील
वाटल्या.  

त्या वषाातील सझून यांिा हा दसुरा ववजय होता. 
काही महहन्यांपवूी, १ मे रोजी त्यांनी आपल्या डायरीत
मलहहले होत,े “माझ्यासाठीआनदंोत्सव साजरा करण्यािी
वेळआलीआहे. ‘रेव्होल्यशून’ साठीिे सपंणूा कजा मी
आज परत केले आहे.” त्यांनी एकट्यांनीि दहा हजार
डॉलरिे कजा आखण त्यावरील व्याजही फेडले होत!े 

त्यानतंर एक महहन्याने सझून न्यजूसीतील
टेंनाफ्लाय येथे एमलझाबेथ यांच्या घरी होत्या. 

त्या दोघी जुनी कागदपत्रे आखण वतृ्तपत्रांिी कात्रणे िाळत
होत्या. त्यांनी त्यांच्या लढ्यािी सरुुवात केल्यापासनू
पररप्स्थतीत केवढा मोठा बदल झाला होता यावर त्यािंा ववश्वास
बसेना. आता महहलांनी सावाजननक कायाक्मात भाषण करणे
धक्कादायक राहहले नव्हत.े अचधकाचधक महहलाआता
ववद्यापीठात मशक्ण घेत होत्या आखण ववववध प्रकारच्या
नोकऱ्या करत होत्या. काही महहलांना आता अशंतः मतदानािा
हक्कही ममळाला होता. अमेररकेच्या काही प्रदेशातआखण
स्थाननक ननवडणुकात त्या मतदान करू शकत होत्या. 
मतदानासाठीच्या सघंटना देशभर कायारत होत्या. लोक त्यात
मोठ्या सखं्येने आपला सहभाग नोंदवत होत.े 



महहला हक्क िळवळीत नव्याने आलेल्या काही महहला
कृष्ट्णवणीय देिील होत्या. उदाहरणाथा, पत्रकारआयडा वेल्स. 

त्या महहलाआखणआकफ्रकनअमेररकन लोकांच्या हक्कांसाठी
आवाज उठवत होत्या. 

मतदानाच्या लढ्याच्या इनतहासावर एक पसु्तक मलहावे
असे सझून व एमलझाबेथ यांनी ठरवले. या प्रकल्पात दोघींनी
स्वतःला झोकून हदल.े एमलझाबेथ यांिी कन्या हॅटी त्यांना यात
मदत करत होती. त्या दोघी ज्याप्रकारे काम करत होत्या ते
पाहून ती आश्ियािककतझाली. 

कधी कधी त्या आता एकमेकींशी कधीि बोलणार
नाहीत असे वाटत अस.े मगअशा वेळी त्या हातात हात
घालनू कफरायला जात. एमलझाबेथ म्हणायच्या, “सझूनने
काहीही केले ककंवा ती काहीही बोलली तरी आमिी मतै्री
कधीि तटुणार नाही. आखण नतिी माझ्यावरील माया
कधीिआटणार नाही यािी मला िात्रीआहे.”



आयडा वेल्वस
यादवी यदु्धाच्या काळात १८६२ सालीआयडा वेल्स

यांिा गलुाम म्हणून जन्मझाला. पढेु त्या पत्रकार झाल्या, 
वतृ्तपत्राच्या सपंादक झाल्याआखण मतदानाच्या िळवळीतील
कायाकत्याा देिील. फडड ानांड बानेट या त्याचं्या पतीसमवेत
त्या नागरी हक्क िळवळीतील सरुुवातीच्या नेत्याही होत्या. 

सझून यांच्यासाठी त्यांच्या ममत्र-मतै्रत्रणी फार महत्त्वाच्या
होत्या. गलेुमाआखण त्यानतंर हॅना या त्यांच्या दोन बहहणींिा
क्यरोगाने मतृ्यू झाल्यानतंर तर त्यांच्या मतै्रत्रणी अचधकि
जवळच्या होत्या. महहला िळवळ हेिआता त्यांिे कुटंुब होत.े 

५७ वषांच्या सझूनआता पवूीइतक्या िपळ राहहल्या नव्हत्या. 
परंतु त्या थांबायला तयार नव्हत्या आखणआपल्या कामावर त्यांिे
लक् पणूा कें हद्रत झाले होत.े १८७७ ते १८८३ च्या दरम्यान त्यांनी
राज्या-राज्यातनू प्रवास करून महहलांच्या मतदानासाठी
जनजागतृी केली. दरवषी ‘काँग्रेस’ समोर भाषण देण्यासाठी त्या
वॊमशगं्टनला येत असत. ‘महहला मतदान िळवळ’ या सझून व
एमलझाबेथ यांनी मलहहलेल्या पसु्तकािा पहहला िंड १८८१ मध्ये
प्रकामशत झाला. 

यादवी यदु्धाच्या
काळापासनू कृष्ट्णवणीय
महहलांनी मकु्त नागररक या
नात्याने नागरी हक्कांिी
मागणी करायला सरुुवात केली
होती. महहलांना मतदानािा
हक्क देण्यािी कल्पना
अचधकाचधक लोकवप्रय होऊ
लागली होती, परंतु ददैुवाने, 

महहला िळवळीतील अनेकािंा
वांमशक समानतलेा ववरोध
होता. आयडा वेल्सनी देश-

ववदेशात प्रवास केला.  सवा
वशंाच्या स्त्री-परुुषांसाठी समान
हक्क ममळावेत याववषयी त्या
भाषणे करत असत. 



एका वषााने दसुरा िंड
प्रकामशत झाल्यावर त्यािा प्रसार
करण्यासाठी एमलझाबेथ
यरुोपमध्ये गेल्या. सझूननी उत्तर
अमेररका िंडाच्या
कानाकोपऱ्यातनू अनेकदा प्रवास
केला होता परंतु त्या ऍटलांहटक
महासागराच्या पलीकडे कधीि
गेल्या नव्हत्या. हा प्रवास त्यांनी
रॅशले एव्हरी यांच्यासोबत
करायिे ठरवल.े रॅशले २५
वषााच्या होत्या आखण त्या सझून
यांच्या अनेक ‘भाच्यापंकैी’ एक
होत्या. िळवळीत नव्याने
येणाऱ्या महहला सझून
मावशींकडे अनतशयआदराने
पाहत असतआखण त्या त्याचं्या
’आदशा’ होत्या. यरुोपला
ननघण्यापवूी त्यांच्या सन्मानाथा
अनेक वेगवेगळे कायाक्म करून
त्यांना ननरोप देण्यातआला. 

रॅशले एवरी



‘त्रब्रुहटश वप्रन्स’ नावाच्या जहाजाने सझून व रॅशले २३ फेब्रुवुारी
१८८३ रोजी अमेररकेहून ननघाल्या. 

जहाज जेव्हा इंग्लडंला पोिले तवे्हा एकओळिीिा िेहरा
त्यांिी गोदीवर वाट पाहत होता. 

एमलझाबेथ मोठ्या उत्कंठेने त्यांिी वाट पहात होत्या. “तू
येणार असे समजल्याबरोबर मी लडंनला आल,े” त्या सझूनना
म्हणाल्या. 

सझून यरुोपमध्ये ९ महहने राहहल्या. या कालावधीत त्यांनी
महहला प्रनतननधींिी ‘इंटरनॅशनल कौप्न्सलऑफ ववमेन’ ही
आंतरराष्ट्रीय सघंटना स्थापन करण्यास मदत केली. 

इंग्लडं, आयलडं, इटली, प्स्वत्झलडंआखणजमानीतील
महहला देिील अमेररकेतील महहलांपेक्ा ननराळ्या नाहीत असे
त्यांच्या लक्ातआल.े नोव्हेंबर १८८३ मध्ये त्या अमेररकेला
परत येण्यासाठी ननघाल्या. परदेशातही त्यांना अनेक नव्या
मतै्रत्रणी, सहकारी आखणिाहत्या ममळाल्या होत्या. 



प्रकरण ९  

संथ प्रगती

१८८७ साली राज्यघटनेत
महहलांना मतदानािा हक्क
देणारी दरुुस्ती अमेररकेच्या
‘काँग्रेसमध्ये’ प्रथमि
मतदानासाठी सादर करण्यात
आली. ही दरुुस्ती पाररत झाली
नाही, पण सझून त्यामळेु
नाउमेद झाल्या नाहीत. दरुुस्ती
पाररत होण्यािी त्यांना अपेक्ाि
नव्हती, कारण काँग्रेसने त्यावर
मतदान घेण्यास मान्यता
ममळवण्यात अनेक दशके ननघनू
गेली होती. सझूनआता
आंतरराष्ट्रीय महहला सघंटनेच्या
कायाात गुतंल्या होत्या. 

ही पररषद वॊमशगं्टन मध्ये
२५ मािा ते १ एवप्रल या
कालावधीत पार पडली. 

जगभरातनू ५३ सघंटना आखण ४९ व्यक्ती या
पररषदेसाठी आले होत.े राष्ट्राध्यक् ग्रोव्हर क्लीव्हलँड यांनी
व्हाईट हाऊस या आपल्या ननवासस्थानी एका समारंभात
या सवांिे स्वागत केल.े  या पररषदेत आणिीही एक
महत्त्वािी घटना घडली. वीस वषाानतंर प्रथमि ‘अमेररकन’ 

आखण ‘राष्ट्रीय’ या दोन्ही महहला सघंटना एकत्रआल्या
होत्या. त्यांच्या पवूााश्रमीच्या प्रनतस्पधी ल्यसुी स्टोन यािंी
सझून यांनी ओळिकरून हदली. फे्रडररक डग्लस यांनी
१८४८ साली महहला िळवळीला पाहठंबा हदला होता, ते
आखण सझून यांिे काही जुने ममत्रही पररषदेत उपप्स्थत
होत.े 

राष्ट्राध्यक् ग्रोव्हर क्लीव्हलँड



आता महहलांच्या या दोन मोठ्या सघंटना एकत्रत्रतपणे
काम करू शकणार होत्या. १८९० साली, सझून ७० वषांच्या
असताना या दोन सघंटनांिे एकत्रीकरणझाल.े 

या नव्या ‘नॅशनल अमेररकन महहला मतदार
सघंटनेच्या’ एमलझाबेथ या पहहल्या अध्यक् बनल्या. 
सझून उपाध्यक् झाल्या. त्यानतंर एमलझाबथे यरुोपला
परत गेल्यावर सझून अध्यक् म्हणून काम करू लागल्या. 



वय वाढल्याने सझून एका जागी प्स्थरस्थावर
होण्यािा वविार करू लागल्या. त्यांनी कधीि स्वतःिे घर
घेतले नव्हत.े जून १८९१ मध्ये त्या रॉिेस्टरच्या त्यांच्या
घरी राहण्यासआल्या. त्या आखण मेरी आता नतथे एकत्र
राहणार होत्या. त्या िळवळीच्या ननममत्ताने बाहेर असताना
त्यांच्या िळवळीतील ‘भाच्यांनी’ घरािे सशुोभीकरण
करून त्यांना आश्ियािककत केल.े  

१८९५ साली िळवळीतील एक कायाकत्याा रॅशले फॉस्टर
ऍव्हरी यांनी ननवतृ्तीनतंरच्या जीवनासाठी सझून यांना एक
मोठ्या रकमेिी थैली देऊनआश्ियाािाआणिी एक धक्का
हदला. त्यांच्या सवा ‘भाच्यांनी’ ममळून हा ननधी जमवला होता. 
आता सझूनआपले उवाररतआयषु्ट्य सिुाने व्यतीत करू शकणार
होत्या. 

१८९६ साली
कॅमलफोननाया राज्यात
महहलांच्या मतदानाच्या
हक्काबाबत मतदान होणार
होत.े सझून यांनी त्यासाठी
बराि प्रिार केला होता
आखण त्यांना बहुधा यश
ममळेल असे वाटू लागले
होत.े परंतु या ननवडणकुीला
काहीि हदवस राहहले
असताना दारू ववके्त्यांच्या सघंटनेने महहलाचं्या ववरोधात
आपला लढा सरुु केला. त्यांनी परुुषांिे असे मत बनवले की
मतदानािा अचधकार हदल्यास, महहला सवाप्रथम त्रबअरआखण
प्व्हस्की वर बदंी आणतील. त्यासाठी त्यांनी रस्त्यावरील दारुडे
देिील मतदान करण्यासाठी जमवल.े 

कॅमलफोननाया राज्यात महहलांना मतदानािा अचधकार
नाकारण्यात आला. 



परंतु त्याि वषी उटाह, वायोममगं, कोलोरॅडो आखण
आयडाहो या राज्यांत महहलांना मतदानािा हक्क देण्यात
आला. 

सथंगतीने असली, तरी प्रगती होत होती आखण सझून
त्याने िुश होत्या. 

प्रकरण १०

अपयश अशक्यआहे

सझून यांिा ८० वा वाढहदवस जवळ येऊ
लागल्यावर कॅरी िॅपमन कॅट या ‘नॅशनल अमेररकन
महहला मतदार सघंटनेच्या’ नव्या अध्यक् म्हणून
ननवडूनआल्या.  ननवडणुकीिा ननकाल जाहीर करण्यात
आल्यावर जयजयकाराने
िोली भरून गेली. परंतु
यािा अथा सझून बी. 
अथँनी अध्यक्पदावरून
पायउतार होतआहेत हे
लक्ातआल्यावर िोलीत
एकदम शांतता पसरली. 
त्या जरी सघंटनेला
अतंर देणार नसल्या, 
तरी एक महत्त्वािा
कालिंड सपंषु्ट्टातआला होता. 
कॅरी िॅपमन कॅट देिील म्हणाल्या
की, “कोणीि सझून यांिी वारसदार
होऊ शकणार नाही.” महहलांना मत

कॅरी िॅपमन कॅट



एकोखणसावे शतकही आता सपंतआले होत.े 

१९०० साली राष्ट्राध्यक् मॅककन्ली यानंी सझून यांच्या
सन्मानाथा ‘नॅशनल अमेररकन महहला मतदार
सघंटने’साठी व्हाईट हाऊसमध्ये एक सत्कार समारंभ
आयोप्जत केला. सझून म्हणाल्या, “एके काळी मी
अत्यतं नावडती आखण ननदंा केली जाणारी महहला होत,े 

पणआता सवांिेि माझ्यावर प्रेम हदसत.े” 



त्या वषीच्या हेमतं ऋततू सझूनना पक्ाघातािा
झटकाआला. एकआठवडा त्यांना बोलता येत नव्हत.े 

एक महहनाभर मेरीने त्यांिी सातत्याने देिभाल केली. या
आघातानतंर सझून पणूापणे पवूीसारख्या झाल्या
नसल्या, तरी जून १९०२ मध्ये त्या एमलझाबेथना
भेटायला गेल्या. परत येण्यािी वेळ झाल्यावर दोन्ही
मतै्रत्रणींनी एकमेकींना ममठी मारली. एमलझाबेथ यांच्या
नोव्हेंबरमधील ८८ व्या वाढहदवसाला परत येण्यािे
त्यांनी कबलू केले. 

परंतु काही महहन्यांनी सझूनना एमलझाबेथ यांच्या
हॅटी या मलुीिी तार आली. त्यात मलहहले होत,े “आईिे
तीन वाजता ननधन झाले.” सझून अनेक तास काही न
बोलता आपल्या अभ्यामसकेत एमलझाबेथ याचं्या
फोटोकडे पाहत सनु्नपणे बसनू राहहल्या. त्या
िोलीबाहेरआल्या, तवे्हा या बातमीवरील त्यांिी
प्रनतकक्या जाणून घेण्यासाठी पत्रकार जमलेले होत.े 

सझून म्हणाल्या, “मीआता काही बोलण्याच्या
मनप्स्थतीत नाही.” 



एमलझाबेथ यांिी अतं्ययात्रा लहानशीि होती, फक्त
कुटंुबीयआखणअगदी जवळिी ममत्रमडंळी उपप्स्थत होती. 
शवपेटी बदं करताना एमलझाबेथ यांच्या इच्छेप्रमाणे
त्यावर एक फोटो ठेवण्यातआला. हा फोटो त्यािंी वप्रय
मतै्रीण सझून यांिा होता. 

सझून यांच्या डॉक्टरांनी त्यांना अचधकआराम
करण्यािा सल्ला हदला होता, परंतु त्यांिा प्रवास िालिू
होता. १९०३ साली त्या न्यू ऑमलान्सला गेल्या. १९०४ साली
त्या आंतरराष्ट्रीय महहला पररषदेसाठी जमानीतील बमलान
येथे गेल्या. १९०५ साली त्या ओरेगॉन मधील पोटालडडला
गेल्या. 

चथओडोर रुझवेल्ट यांिी राष्ट्राध्यक्पदी फेरननवडणूक
झाल्यानतंर दोनआठवड्यांनी त्या राष्ट्राध्यक्ांना भेटल्या
आखण महहलांना मतदान करण्यािा अचधकार देण्याबाबत
मदत करण्यािी त्यांना ववनतंी केली. आपल्या िुिीवर पढेु
वाकून त्यांनी रुझव्हेल्ट यांिा हात पकडलाआखण त्या
म्हणाल्या, “ही माझी महत्त्वािी मागणीआहे– ही
कोणालाही केलेली जवळजवळ माझी अिेरिी मागणी
म्हणता येईल. तमु्ही हे पद सोडण्यापवूी ववधानमडंळात
राज्यघटनेत दरुुस्ती करून काँगे्रसला महहलांना
मतदानािा अचधकार देण्यािे ववधेयक सादर करण्यािी
ववनतंी करा,

आखणगलुामचगरीिी प्रथा बदं करून मलकंन जसे
इनतहासात अजरामर झाले आहेत, तसेि तमु्हीही व्हा.”



यापवूीही ते महहलांच्या हक्कांच्या बाजूने बोलले
होते यािी रुझव्हेल्ट यांनी त्यांना आठवणकरून हदली. 
परंतु यावेळी मात्र त्यांच्या मागणीसाठी त्यांनी काहीि
केले नाही. त्या ८६ वषांच्या झाल्याबद्दल रुझव्हेल्टनी
त्यांिे अमभनदंन केले परंतु सझून यांच्यावर त्यािा
काहीि प्रभाव पडला नाही. त्या म्हणाल्या, “केवळ
अमभनदंन करण्याऐवजी परुुषआणिी काही का करत
नाहीत? माझे सतत कौतकु करण्याऐवजी राष्ट्राध्यक्
रुझवेल्ट महहलांच्या मताचधकारासाठी राज्यघटनेत
दरुुस्ती करण्यासाठी काँग्रेससमोर एक शब्द बोलल,े तर
ते मला अचधकआवडले.” 

वाढहदवसाच्या अिेरीस सझून यांना दोन शब्द
बोलण्यािी ववनतंी करण्यातआली. िळवळीतील एक
कायाकत्याा ऍना शॉ यांच्या शजेारी त्या उभ्या होत्या. 
ऍना आता सघंटनेच्या अध्यक् होत्या. त्याचं्या
िांद्यािा आधार घेऊन त्या उभ्या राहहल्या होत्या. 
महहलांनी ही िळवळअशीि िालू ठेवली पाहहजे
याबद्दल त्या बोलू लागल्या. त्यानतंर दरूवर नजर
लावनू, जणू काही त्या भववष्ट्यात पाहत होत्या, त्या
म्हणाल्या, “अपयश येणे अशक्यआहे.” 



सावाजननकररत्या बोललेले हे त्यांिे अिेरिे शब्द
होत.े त्या रॉिेस्टरच्या घरी परतआल्या तवे्हा प्जना
िढण्याइतकेही त्राण त्यांच्यात राहहले नव्हत.े त्यांना
अथंरुणावर झोपवण्यातआल.े त्यांिी बहीण मेरी आखण
त्यांच्या मतै्रत्रणी त्यांच्याभोवती होत्या. 

एका रात्री मेरी सझून यांच्या शजेारी बसल्या होत्या. 
ऍना शॉ पलगंावर पायाशी बसल्या होत्या. त्यानंा माहहत
असलेल्या महहलांच्या नावांिी उजळणी करण्यास सझून
यांनी सरुुवात केली. त्यापकैी काही त्याचं्या कुटंुबातील
होत्या त्या मेरीना माहहत होत्या. मतदान िळवळीतील
काहींिी नावे शॉ यांनी ओळिली. काही लोक केवळ सझून
यांनाि माहहत होत.े नतंर शॉ म्हणाल्या, “ही सवा मडंळी
त्यांच्या मरणासन्न डोळ्यांपढूुन सावलीप्रमाणे एकामागनू
एक अशी जात असावीत. आखण त्यातील प्रत्येकाशी त्या
बोलत होत्या.” 

सझून यांनी आपला गाल ऍना च्या हातावर टेकवला. 
त्या म्हणाल्या, “या सवांनी ककती काम केलेआहेआखण
ककती स्वाथात्याग केलाआहे हे मला माहहतआहे.”

एवढे म्हणून त्यांनी आपले डोळे ममटले. मगंळवार, 

१३ मािा १९०६ रोजी सझून यांिी प्राणज्योत मालवली. 



महहलांना मतदानािा अचधकार ममळालेला त्या पाहू
शकल्या नाहीत. परंतु ज्या दरुुस्तीसाठी त्या आयषु्ट्यभर
झगडल्या, ती राज्यघटनेिी दरुुस्ती १८ऑगस्ट १९२० रोजी
कायदा बनली. ही राज्यघटनेिी १९ वी दरुुस्ती होती. 

िूप लोक त्याला ‘सझून बी. अथँनी दरुुस्ती’ असेि
म्हणतात. 

त्यांच्यािेरीज हे कधीि घडले नसत.े 



सझून बी. अथँनी यांच्या आयषु्यातील काही महत्त्वाच्या नोंदी

१८२० सझून ब्रुॉनेल अथँनी यांिा मॅसॅच्यसेुट्समधील ऍडम्स या गावी जन्म. 

१८२६ अथँनी कुटंुबािे मॅसॅच्यसेुट्समधील बॅटनककल येथे स्थलांतर. 

१८३७ या सालच्या महामदंीत डॅननयल अथँनी यांिी चगरणी हातातनू गेली. 
१८४८ महहलांिी पहहली पररषद सेनेका फॉल्स येथे भरवण्यात आली. 
१८५१ सझून व एमलझाबेथ कॅडी स्टेन्टन यांिी पहहली भेट
१८६० न्ययूॉका च्या ववधानसभेत महहलांना मालमते्तिा हक्क देणारा कायदा पाररत. 

१८६२ न्ययूॉका मध्ये १८६० साली महहलांना हदलेल्या हक्कातील अनेक कलमे रद्द. 

सझून यांच्या वडडलांिे ननधन. 

१८६३ गलुामचगरी रद्द करणाऱ्या जाहीरनाम्यानसुार दक्षक्णेतील गलुामांिी मकु्तता. 
१८६८ राज्यघटनेिी िौदावी दरुुस्ती मान्य. 

१८६९ वायोममगं प्रदेशातील महहलांना मतदानािा हक्क प्रदान. 

१८७० उटाह या प्रदेशातील महहलांना मतदानािा हक्क प्रदान. 

१८७२ सझून यांना मतदान केल्याबाबत अटक. 

१८८० सझून यांच्या आईिे ननधन. 

१८८३ सझून यांिे इंग्लडंमध्ये आगमन. 

१९०२ एमलझाबेथ कॅडी स्टेन्टन यांिे ननधन. 

१९०६ सझून बी. अथँनी यांिे ननधन. 

१९२० राज्यघटनेिी १९ वी दरुुस्ती मान्य, त्याद्वारे महहलांना मतदानािा हक्क प्रदान. 


